
                                  

                                                                                                  
                                                                                                                    
 

 

 

GOVERNO DE SANTA CATARINA 

Secretaria de Estado da Infra-Estrutura 

Departamento de Transportes e Terminais 

RESOLUÇÃO Nº 002/2006 
 

AUTORIZA A EXPLORAÇÃO DO SERVIÇO 
DE NAVEGAÇÃO INTERIOR DE 
TRAVESSIA ENTRE JOINVILLE E SÃO 
FRANCISCO DO SUL, NA BAIA 
 DA BABITONGA. 

 
                        O Presidente do CONSELHO ADMINISTRATIVO DO DEPARTAMENTO DE 
TRANSPORTES E PASSAGEIROS – DETER, faz saber que o Conselho, no uso das atribuições 
que lhe confere o inciso VIII do artigo 4º do Regimento Interno, aprovado pelo Decreto nº 4.830, 
de 24 de maio de 2002, de acordo com o deliberado na 299ª Reunião do Conselho 
Administrativo, realizada, no dia 10 de janeiro de 2006,  
 
 CONSIDERANDO que o estudo de viabilidade para a implantação de transporte 
aquaviário na Baía da Babitonga concluiu que a demanda projetada para o modal hidroviário será 
proveniente da transferência de usuários do serviço de transporte rodoviário de passageiros, 
especialmente em razão da ocupação de novas áreas em seu entorno;  
 
  CONSIDERANDO que os resultados da realização de pesquisa de preferência 
declarada revelou o interesse dos usuários pelo transporte hidroviário como alternativa de 
deslocamento;   
 
 CONSIDERANDO que a pesquisa realizada tem caráter probabilístico, cuja 
intenção declarada poderá não ser executada pelo entrevistado e, portanto, nem sempre se 
apresenta pré-detectável;  
 
  CONSIDERANDO que foi recomendada à adoção de novos métodos para apurar 
se a demanda verificada corresponderá a projetada no estudo, bem como a evolução do fluxo de 
migração e tendência de ocupação da área, visando a implantação definitiva do serviço;  
  
 CONSIDERANDO que a Empresa de Navegação Cartágua Ltda. se propõe a 
operar a travessia a título precário, observando as precauções constantes do estudo. 
 
              R E S O L V E:  
 

            Art. 1º Autorizar a empresa  de Navegação Cartágua Ltda. a operar o serviço de 
navegação interior de travessia entre o Centro Histórico do Município de São Francisco do Sul 
(SC) e o Mercado Público do Município de Joinville(SC), no Rio Cachoeira e na Baia da 
Babitonga.  
   Art. 2º  Fixar o valor de R$ 9,00 (nove reais) como tarifa para a prestação do 
serviço.   
                       Art. 3º A presente Autorização será válida  a partir da emissão da respectiva ordem 
de serviço.  
                      Art. 4º Ficam  revogadas as disposições em contrário.  
  
                       Art. 5º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
 
Florianópolis, 11 de janeiro de 2006. 

 
MAURO MARIANI 

PRESIDENTE 


